Domaniewice, 27 czerwca 20t 6

ZAPYTANIE oFERTollvE
w postępowaniu o udzielenie zamowienia o wartościszacunkowej
n ie przekraczającej równowańości
kwoty 30000 euro

Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach zapra§za do złożeniaofeńy cencwej na:
,,usługę transpońowądla 30 o§ób - Zespołu Pieśnii Tańca Kalina z opiekunami na trasie
Domaniewice - Ochryd w Macedonii- Domaniewice"

1,Zamawiający
Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach, ul Główna 3,99-434 Domaniewice, te|.0-46 838 35 13,
NlP 834.17.,l9-185
lnformacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8 -16, email:gokdomaniewice@wp.pl
2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który zapewni usługę transpońową w dniach ok.17.0B,2017 27

,a8.2017. zakresem usługi transpońowej będzie:
- dowóz członków Zespołu Pieśnii Tańca ,,Kalina" wrazz kadrą (30 osób) z Domaniewic do miejscowości
Ochryd w Macedonii (na miejscu w Ochryd 18.08,2017 ok. qodz 10)
- odwóz członków Zespołu Pieśnii Tańca ,,Kalina" wraz z kadrą (30 osób) z miejscowościOchryd (Ęazd z
Ochryd 26.08.2017 qodz, ok. 19 do Domaniewic.
- zapewnienie możliwie najkrótszego czasowo przejazdu autokarem o podwyższonym standardzie
(klimatyzacja, WC, DVD, miejsca siedzące z wysokimi oparciami dla wszystkich uczestników wyjazdu
- pokrycie wszystkich opłat drogowych i parkingowych

3. Termin realizacji zamówienia:
usługa transpońowa - planowany Ęazd 17.a8.2a17 - planowany powrot 27.08.2017
Termin pobytu w Ochrid (Macedonia) 18 - 26 sierpnia 2016 r,
4. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu

1)

2)
3)
4)

5)

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalnościgospodarczej w zakresie pełnienia usług
turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy zdnia29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz, U.z2016
r. poz. '187 ze zm.),
Wykonawca dysponująwiedzą doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz odpowiednią liczbąosób zdolnądo
profesjonalnego wykonan ia pzed miotu zamówien ia,
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej profesjonalne wykonanie przedmiotu
zamówienia,

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w
momencie jego realizacji pzepisami prawa, dotyczącymi przedmiotu zamówienia,
Wykonawca posiada doświadczenie w organizowaniu wyjazdów, wycieczek.

Zlażenie ofeńy jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę spełnienia wszystkich powyzszych wymogów,
Na ządanie Zamawiającego Wykonawca powinien przedstawić (do wglądu) oryginały dokumentów poświadczające, iz
spełnia on wszystkie warunki uprawniające go do udziału w tym postępowaniu,

5, Opis sposobu pnygotowania ofeńy
Oferta w niniejszym postępowaniu nie stanowi ofeńy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo
zamówień publicznych.
1) Wykonawca moze złożyćtylko jednąofertę na formulazu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

